
 10 มิถุนายน 2558 

ฉบับท่ี  4 /2558 

สรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต  
กรณีใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สุรา และยาสูบ ปีงบประมาณ 2558 

 

  นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ 
กระทรวงการคลัง โดยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ส่ังการให้กรมสรรพสามิต     
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้มี การ           
จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมถึงการพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้สถานศึกษา ตลอดจนการขายเหล้าปั่นโดย
ไม่ได้จดทะเบียนการค้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและขายเหล้าปั่นให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาในแหล่งท่ีใกล้สถานศึกษาหรือบนบาทวิถีอย่างแพร่หลาย ซึ่งท่ีผ่านมากรมสรรพสามิตได้ด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมก าลัง
เจ้าหน้าท่ีชุดเฉพาะกิจจากส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าท่ีสรรพสามิตพื้นท่ีท่ัวประเทศ  

 

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า ส าหรับผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต             
ในรอบปีงบประมาณ 2557 และ ปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 2557 –  เมษายน 2558) มีดังนี้  

 

พ.ร.บ. ประเภท 

ผลการปราบปราม 

ปีงบฯ 2558 
(ต.ค.57-พ.ค.58) 

(1) 

เป้าหมาย (2558) 
(ต.ค.57-พ.ค.58) 

(2) 

ปีงบฯ 2557 
(ต.ค.56-พ.ค.57) 

(3) 

ปีงบฯ 2557 
(ต.ค.56-ก.ย.57) 

(4) 

  คดี 21,078  12,503  19,935  29,711 

สุรา ค่าปรับ 65,752,240.44  68,346,729.00  65,784,457.37  98,083,439.68 

  ส่งคลัง 31,914,745.61  31,665,956.00  30,619,242.54  46,049,237.36 

  คดี 11,058  6,261  12,165  17,909 

ยาสูบ ค่าปรับ 187,660,193.47  199,685,000.00  226,482,010.86  326,148,084.60 

  ส่งคลัง 74,818,215.77  79,870,740.00  90,062,488.95  128,212,180.70 

  คดี 1,810  1,414  2,697  3,934 

ภาษีฯ27 ค่าปรับ 53,504,105.23  65,291,236.00  53,265,163.54  88,933,710.68 

  ส่งคลัง 24,001,923.07  29,375,314.00  23,828,696.25  39,821,850.11 
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พ.ร.บ. ประเภท 

ผลการปราบปราม 

ปีงบฯ 2558 
(ต.ค.57-พ.ค.58) 

(1) 

เป้าหมาย (2558) 
(ต.ค.57-พ.ค.58) 

(2) 

ปีงบฯ 2557 
(ต.ค.56-พ.ค.57) 

(3) 

ปีงบฯ 2557 
(ต.ค.56-ก.ย.57) 

(4) 

 คดี 28                   -    37  58 

ไพ ่ ค่าปรับ 311,643.20                   -    614,416.60  1,049,359.60 

  ส่งคลัง                  -                     -                     -    - 

  คดี 33,974  20,178  34,834  51,612 

รวม ค่าปรับ 307,228,182.34  333,322,965.00  346,146,048.37  514,214,594.56 

  ส่งคลัง 130,734,884.45  140,912,010.00  144,510,427.74  214,083,268.17 

 
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ท่ัวประเทศ (กรณีใบอนุญาต) ในรอบ

ปีงบประมาณ 2557 และ ปีงบประมาณ 2558 (เดือนตุลาคม 2557 – เมษายน 2558) มีดังนี้  
 

ปีงบประมาณ 

ผลการปราบปราม 

พ.ร.บ.สุรา พ.ร.บ.ยาสูบ 

คดี ค่าปรับ คดี ค่าปรับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       8,654  
            

8,656,508.00  
      

6,899  
          

14,609,883.58  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     5,922  4,454,020.00  3,841  2,634,803.50  
 
              ผลการตรวจร้านค้าสุราและยาสูบท่ีต้ังอยู่บริเวณสถานศึกษา หรือ ศาสนสถาน หรือสถานีบริการ
น้ ามันเช้ือเพลิง ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558) มีดังนี้ 

 
 หน่วยงาน  จ านวนคร้ังที่ 

ออกตรวจ/คร้ัง  
 จ านวนร้านค้าที่ 
ออกตรวจ/ร้าน  

 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 1,005 7,680 
 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 1,910 6,916 
 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 2,667 10,066 
 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 2,039 7,433 
 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 1,477 5,736 



 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6 2,393 8,020 
 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 1,059 6,997 
 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 960 5,817 
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หน่วยงาน  จ านวนคร้ังที่ 
ออกตรวจ/คร้ัง  

 จ านวนร้านค้าที่ 
ออกตรวจ/ร้าน  

 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 1,600 8,927 
 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 396 2,243 
 ส านักตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม 

918 1,785 

 รวม 16,424 71,620 
 
อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวต่ออีกว่า ผลการปราบปรามบารากู่ และสุรายาดอง ปีงบประมาณ 

2558 (ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558) มีดังนี้ 
 
หน่วยงาน คดี 

(ราย) 
 ค่าปรับ 
(บาท)  

 ของกลาง 
(กรัม)  

บารากู่ 930 22,965,566.50 1,115,488.36 
สุรายาดอง 9,050 36,100,430.65 1,067,243.95 

 
 “หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระท าความผิดเกี่ยวกับสินค้าท่ีต้องเสียภาษี สรรพสามิต 

สามารถแจ้งโดยตรงได้ท่ีกรมสรรพสามิต หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีทุกแห่งท่ัวประเทศ หรือ Call center 

1713 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือท่ี www.excise.go.th หรือแจ้งท่ีตู้ ป.ณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

10300 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนน าจับให้ภาย

หลังจากคดีเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว”  

****************** 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

ส านักงานเลขานุการกรม  

กรมสรรพสามิต  

โทร/โทรสาร 0 2241 4778  

http://www.excise.go.th/

